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De PKN Hoogkarspel is een gemeenschap die open  

staat voor iedereen. Een ieder is welkom bij alle          

vieringen en activiteiten die georganiseerd worden. 

 

Vieringen   

25 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marina Slot 

m.m.v. Koor Echo 

02 mrt 19.00 uur Hoogkarspel, Wereldgebeds-  

   dag, ds Marina Slot en de  

oecumenische werkgroep 

04 mrt 10.00 uur Westwoud, Martinuskerk,  

pastor Ton Heijboer 

11 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marina 

Slot, m.m.v. Koor Oker 

15 mrt 09.45 uur Noorderlandhuis,  

   ds Marina Slot 

18 mrt 10.00 uur Hoogkarspel,  

pastor Piet Meijer 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 25 februari om 10.00 uur gaat             

ds Marina Slot voor in de zondagsviering in de 

protestantse kerk van Hoogkarspel. Het thema is: 

‘gewijde ruimte’. Het koor Echo uit                        

Heerhugowaard verleent muzikale medewerking. 

 

Sacrale dans 

De tweede serie van dit seizoen van vier avonden 

sacrale dans start op donderdagavond 22 februari 

om 19.30 uur. De avonden staan onder leiding van 

Marry Westerlaken. De daaropvolgende avonden 

zijn op 8 en 22 maart en 5 april. U bent welkom! 

 

Vertelconcert De Grens 

Afgelopen november heeft Ekatarina Levental het 

vertelconcert De Weg gespeeld in de RK Kerk van 

Hoogkarspel. 

Op zondagmiddag 4 maart om 15.00 uur speelt zij  

het vervolg hiervan: De Grens, ook weer in de                           

Laurentiuskerk.  

De Grens begint daar waar de Weg is geëindigd. 

Ekatarina speelt en zingt in dit stuk over haar leven 

in de diverse opvangcentra, over de                             

asielprocedures, over macht en onmacht en de 

 

zoektocht naar een nieuwe identiteit.  

Evenals De Weg, belooft ook De Grens een                

ontroerende voorstelling te worden. 

Dit vertelconcert wordt u aangeboden door de 

beide kerken van Hoogkarspel. De voorstelling is 

gratis, een vrijwillige bijdrage is zeer welkom! 

 

Kleurrijk Suriname (Column Ds Marina Slot) 

Als ik terugdenk aan dat land word ik altijd          

helemaal blij, de warmte, de schoonheid, de              

blijdschap van de mensen. 

Gelukkig hebben we in de familie van mijn vrouw 

een Surinaamse tak en het is heerlijk om elkaar te 

ontmoeten. 

En nu gaan we in de kerk ook Surinaams…… 

Bij het Wereldgebed dat traditioneel op de eerste 

vrijdag van maart gevierd 

wordt, staat altijd één land 

centraal en dat is dit jaar 

Suriname. We bidden, we 

zingen en staan stil bij onze 

schepping net zoals al die 

mensen in 183 landen over de hele wereld doen 

En wat is er mooier dan dat wij aansluiting vinden  

bij leden van de Evangelische Broedergemeente in 

de voorbereiding van ons Wereldgebed. Wie kent 

het land, de gewoonten en rituelen beter dan zij die 

er vandaan komen. 

Dit jaar wordt de informatie over het land en de 

overweging verzorgd door Roy Ho Ten Soeng, 

voormalig burgemeester van de gemeente         

Venhuizen. Tevens werken vrouwen en mannen       

afkomstig uit Suriname mee aan de viering.                     

Op 2 maart om 19.00 uur vieren we een                        

internationale en kleurrijke avond van gebed, zang 

en ontmoeting. En natuurlijk zullen na afloop de          

hapjes en drankjes uit Suriname niet ontbreken. 

Doe je mee met die bijzondere avond?  

Zoals altijd is iedereen van harte welkom in onze 

kerk aan het Raadhuisplein 24 in Hoogkarspel. 

Ik hoop je te zien! 
       

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupens en Loes Siedenburg 

http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/

